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1. Aflysning af Sociologisk Sommerhøjskole (ABL)
Evaluering i gruppen.
Evalueret efter sociologsegmenter.
Overordnet konklusion: Der findes ikke et segment der passer til konceptet. Det skal
re-tænkes.
Hellere lave endagsarrangementer/eftermiddagsarrangement.
Generelt er det at holde oplæg noget, man gør af lyst og interesse for sociologien.
Forslag er dagshøjskole – ville ramme pensionister.
Ovenstående minder om ’Bliv Sociologisk opdateret’.
Det er en skam, at man mister det sociale rumlige aspekt. Det er det særlige ved
en højskole, hvor det adskiller sig fra en konference. En aften med middag og fest ville
være kærkomment.
Festival-lignende?
DSF på Folkemødet? Meget bekosteligt – man skal hægte sig på et andet forum.
At man ikke nødvendigvis skal sætte flere dage af, men kun en dag.
At man udfordrer andre samfundsdiskurser (økonomisk primært).
Sociologisk sommerfestival – socialt element. Overskueligt projekt.
Man kunne kigge lidt til Sociologisk Institutdag og dette koncept.
Fastholde højskoletanken med fællesskab og faglighed.
At gøre sig bevidst om hvilken faggruppe, man vil ramme.
Gøre sig det klart, hvor man gerne vil høres henne. Tematisere ift. målgruppe.
Tematikker man gerne ville blande sig i. Det er nyt – ikke det formål vi havde
med sommerhøjskolen.
Man kunne lægge dette punkt ind i medlemsundersøgelsen, så man lærer
segmenterne bedre at kende.
Tematik der er gennemgående i programmet. Det kunne give bedre genklang hos dem,
der skal deltage.
Segmentet er bestemt af den forestilling man har om arrangementet.

Vi vil spørge i medlemsundersøgelse om, hvilke typer arrangementer, der er
interessante at komme til.
Det var formålet med sommerhøjskolen at få et sociologisk fællesskab bygget op og
promovere foreningen.

2. Luc Boltanski i København 7. oktober - herunder bus fra Jylland/Fyn (KK)
Mikkel Rytter fra CESAU (Center for sociologiske studier, AU) og studienævnslederen
snakker sammen om en bus til arrangementet fra Aarhus.
Syddansk giver deres studerende billetter.
Vi støtter gerne med penge til bus, men arrangerer ikke.
Niels Albertsen er ledende læser af Boltanski, og han kommer og præsenterer ham.
Baumændene (festudvalg på Sociologi KU) står for bar, og forhåbentlig vil
Morgencaféen lave mad.
3. Rapport fra sidste møde i NSF (KK)
Møde i Reykjavik.
Bladet Acta Sociologica har tabt momentum. Redaktører vil gerne have kvalitative
sociologiske diskussioner (kun kvantitative som det er nu) i Acta Sociologica.
Kvalitetsvurdering er sat i værk.
Projekter på tværs af Norden kan søge om støtte ved Nordisk Sociologforening, og der
er ikke så mange der søger.
Der er nordisk sociologkongres i Helsinki i 2016. I 2018 er det Danmark (eventuelt
Aalborgs tur).
4. Nyt logo (KK)
- Dato for præsentation af nyt logo for bestyrelsen
Inden juli kommer der et logoforslag.
5. Ny hjemmeside (KM)
- Status på gruppens medlemmer
Kirsten er ikke til bestyrelsesmødet i dag.

Der er kun Kirsten i gruppen lige nu. Der mangler medlemmer. Lasse er blevet spurgt,
men uden at reagere. Det virker til, han har for travlt.
Det skal være nogen, der kan se på brugerfalden. Unge medlemmer typisk. Derfor ville
Alberte være god til det. Signe bliver også spurgt. Alberte og Signe står allerede for
kommunikationsstrategien, og at det spiller overens, er vigtigt. Om det er færdigt til
november er ikke alfa-omega. Vi kan i alle tilfælde sætte det nye logo og farver ind på
den allerede eksisterende hjemmeside.
6. Ny kommunikationsprofil (SR/AAD)
- Beslutning om at implementere Signe og Albertes udkast i forbindelse med launch
af nyt logo og ny hjemmeside
Signe og Alberte mødes i denne uge og arbejder videre med de punkter, vi diskuterede
sidst. Det besluttes, at forslagene implementeres (i dialog med bestyrelsen). Forslagene
kan ses i referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
7. Debatarrangement om tænketanke til november i forbindelse med launch af nyt
logo/hjemmeside/kommunikationsprofil (EH/PKS/AI)
- Status på lokale og datoer: Lokaler er booket til d. 19. november, men det er endnu
ikke sikkert det bliver dagen.
Thomas Medvetz (sociolog) kommer.
Vi tilbyder ingen betaling til deltagere i panelet.
Panel 1: Tænketanke i samfundet. Deres funktion.
Paneldeltagere er på plads, Anna Ilsøe er ordstyrer.
-

Martin Møller Boje Rasmussen (CBS, Mandag Morgen, har skrevet PhD om
tænketanke).
Jesper Dahl Kelstrup (Adjunkt, RUC).
Mark Ørsten (Professor, RUC)

Hvilken betydning har tænketanke i dag? Hvad er en tænketank, definition og problem?
Har tænketanke magt? Hvad er forskellen mellem en tænketank og en lobbyvirksomhed?
Hvilket vidensgrundlag byder de ind med i den offentlige debat?
Panel 2: Tænketanke i praksis. Hvordan de arbejder, strategier, osv.
Mangler paneldeltagere og ordstyrer.
Hvad er tænketankens berettigelse? Hvordan påvirker tænketanke politiske
beslutninger? Hvordan måler en tænketank sin effekt? Har og bør en tænketank
have en ideologisk mission?

Ambition at få flere kvinder ind i panelet.
Tematisk tilgang, eller mere løst?
Ordstyreren skal få tænketankene til at forholde sig til det, Thomas Medvetz har sagt.
Thomas skal rette sit oplæg lidt mod samme spørgsmål, som vi gerne vil stille
paneldeltagerne.

Det er et ønske at rumme variationsbredden. Tænketankene opfører sig meget
forskelligt. De skal også have lidt fri taletid – de møder op gratis.
Anna vil gerne hjælpe med at kontakte paneldeltagere.
Vi laver tilmelding på Facebook med forpligtende udfyldelse af e-mail. Så ved vi hvor
meget forplejning vi skal have fat i.
HEXIS (Bourdieu-klub) vil gerne være med til at finansiere. Halvdelen af Thomas
Medvetz betales af Sociologisk Institut.

8. Praktikant i Sociologiforeningen og medlemsundersøgelse (AI)
Praktikophold er blevet slået op (efterårssemester 2015). Det er ulønnet, da der er en
lov der siger, at man ikke må være lønnet som praktikant.
Annoncering i Aalborg og Esbjerg.
Ikke muligt for KU-studerende (skæve semestre og fremdriftsreform).
9. Evt.
Pkt 1: Sociologisk opdateret
Skal vi tilbage til sociologisk opdateret igen, nu når sommerhøjskolen er lukket ned?
Et forslag er at vente til foråret 2016, med at arrangere dette.
Det kan også være, det bliver mere klart når medlemsundersøgelsen er gennemført.
Pkt. 2: Afbud til bestyrelsesmøderne
Afbud til bestyrelsesmøder skal ske senest dagen før.
Det er spild af mad og andres tid.
Pkt. 3: Europæisk Sociologiforening.
Prag næste gang, d. 27. august 2015.
Pia er forhindret i at deltage. Vi melder desværre afbud.

Pkt. 4: Frivillige kræfter
Alberte har kontakt til frivillig, der gerne vil være med til at arrangere forskellige
minikurser i sociologiske redskaber. Fx metodisk kunnen. Hun inviteres til næste
bestyrelsesmøde.
Pkt. 5: Der er styr på Dansk Sociologkongres i 2016: Aalborg.
Vi inviterer en repræsentant for sociologkongresudvalget til næste bestyrelsesmøde.
Forslag er at ligge kongressen i starten af februar i stedet, så det ikke rammer
universiteternes kalender.
Pkt. 6: Medlemsmøder
Forslag er at lave et par af arrangementerne fra sommerhøjskolen (i foråret)
Kristian kontakter Anton og Christoph om at komme i september. Magteliten-oplæg.
Vi kan fx afholde en quizaften i december.
Forslag til forår 2016: Flere vinkler på konkurrencestat.
Sociologisk vinkel i kontekst med andre perspektiver. Det handler om at få bredde på
perspektiverne.

